
HVAD ER KUNSTGREB, KUNSTGREBSMETODEN 
OG KUNSTGREB & CO?

KUNSTGREB
ENGHAVEVEJ 40
1674 KØBENHAVN V
33240032
INFO@WINNOVATION.DK 
WWW.KUNSTGREB.DK 

Denne pjece modtager du da jeg 

mener det er interessant for dig, at 

få muligheden for at kende og deltage i

Kunstgrebs uddannelsesforløb. 

Deltagelse i forløbet åbner også mulighed 

for at komme med i det internationale 

vidensnetværk.

Kunstgreb er en virksomhed der organiserer uddannelsesforløb i Danmark og udlandet i Kunstgrebsmetoden. 

Kunstgreb & Co er et samlet vidensnetværk af danske og udenlandske personer der alle er certificerede i brug af 

Kunstgrebsmetoden. De uddannede får titlen ”Kunstgrebsinnovatør” og bruger erfaringsmæssigt Kunstgrebsmetoden til 

mange former for udviklingsforløb. F.eks til at skabe nye produkter. Til at udvikle eller tilrette processer. Til at skabe eller 

ændre organisationskultur. Vi kalder dem alle innovationsforløb. Mere end 200 afviklede forløb viser, at metoden fungerer 

lige effektfuldt til private som offentlige virksomheder. Og lige godt i Danmark som i udlandet. Om det f.eks er til videreud-

vikling af den danske folkeskole for Danmarks Lærerforening, opfindelse af nye stomiposer for Coloplast, udnyttelsen af 

iderigdommen hos ATP’s medarbejdere i forbindelse med disruption, fastlæggelse af planer for etik 

omkring virksomhedens brug af data, udarbejdelse af en reklamefilm o.m.a. Metoden virker bare. 

Referencelisten med banebrydende resultater er lang.

Kunstgreb er skabt og startet som projekt for 10 år siden af partnerne: CBS – Copenhagen Business 

School, DAF – Dansk Artist Forbund - Wischmann Innovation. Drives i dag som selvstændigt virksomhed.



Metoden er tilpasset så den enten kan faciliteres i virksomheden eller online. Det giver en meget 
stor brugerfleksibilitet og gør det økonomisk muligt for langt de fleste virksomheder at afvikle 
innovationsforløb. Online delen muliggør endvidere, at flere forskellige virksomheder, eller flere 
afdelinger i en virksomhed der f.eks arbejder på tværs af landegrænser, kan blive faciliteret 
samtidig. Sparer mange ressourcer.   

Metoden er præmieret med 2 internationale priser. For hhv. bedste nordiske 
voksenlæringsmetode samt bedste EU partnernetværk. 

Metoden tager sit afsæt i hvordan kunstnere tænker og arbejder når de er skabende. Dette er 
analyseret og indlejret i Kunstgrebsmetodens værktøjer og faser. Trin for trin klargør den 
deltagernes sind. Den arbejder metodisk med at holde deltagerne åbne, motiverede, 
modtagelige ved at påvirke og udnytte hele hjernens kapacitet. Værktøjerne og processerne 
stimulerer hele sanseapparatet. Det er med til at bringe deltagerne i flowtilstand og sikrer 
frembringelse af deltagernes og virksomhedens ukendte og overraskende ideer og derved… 
de nye effektfulde resultater. 
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 » Du får et netværk af spændende og vidende danske, udenlandske personer og samarbejds- 
 partnere som vil inspirere dig. Et fagligt fællesskab af dedikerede personer der alle arbejder  
 og brænder for at skabe udvikling, inspiration og merværdi for mennesker og virksomheder.  
 » I netværket Kunstgreb & Co kan du gennemføre større og mindre projekter og opgaver i   

 samarbejde med de andre uddannede konsulenter i hhv. Danmark, Tyskland, Norge, Sverige  
 og Finland.  
 » Du får sekretariats back up fra erfarne seniorkonsulenter i forbindelse med beskrivelse og   

 afgivelse af kundetilbud. Herunder assistance til planlægning og sikker gennemførelse af   
 kortere og længerevarende Kunstgrebs workshop samt forløb.
 » Du får mulighed for deltagelse i de månedlige online webinarer for alle konsulenter.  

 Onlinemøderne er målrettet Kunstgrebs videndeling og opgradering af ny læring. Møderne  
 optimerer deltagernes udvikling på baggrund af deling af erfaring fra afsluttede og løste   
 opgaver. Derudover skaber møderne mulighed for etablering af samarbejdsprojekter på   
 tværs i deltagergruppen, samt på tværs af nationalitet.  
 » Du får adgang til en stor salgsværktøjskasse med alle planlægningsværktøjer til brug for   

 planlægning og afvikling af salg.

KUNSTGREB & CO
Efter gennemgået uddannelse får du tilbud om at komme med i vidensnetværket Kunstgreb & 
CO. Netværket består af danske og udenlandske ansatte og private konsulenter, der alle er 
certificerede i Kunstgrebsmetoden. 



HVAD KAN DU FÅ UD AF AT BLIVE 
CERTIFICERET KUNSTGREBSINNOVATØR?
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 » Efter oplæring i den præmierede innovationsmetode kan du bruge den til afvikling af korte  
 og længere innovationsforløb i den virksomhed du arbejder i, eller i din egen virksomhed og  
 dit eget virke. Hvis du er selvstændig, får du med andre ord mulighed for at skabe nye 
 kunder og ved hjælp af metoden, løse udviklingsopgaver for disse. Du tilfører derved din   
 virksomhed en ny styrket profil.  
 » Du bliver certificeret i en unik gennemtestet kreativ innovationsmetode – der garanterer   

 effektfulde resultater for dem du arbejder for og med. Uanset om du er ansat i en stor eller  
 mellemstor virksomhed og bruger metoden i dette regi eller benytter den i egen virksomhed  
 som konsulent. Se bilag om metodens værdiskabelse. Se også yderligere information på   
 hjemmesiden www.kunstgreb.dk  
 » Du får adgang til en stor vidensbank og værktøjskasse med alle læringsmetoder- og  

 værktøjer som gør dig i stand til at planlægge samt gennemføre effektfulde forløb  
 målrettet både offentlige og private virksomheder. 
 » Samlet får du en fantastisk uddannelse, et givende netværk og går det for dig som alle de   

 andre i netværket kommer du også på en personlig udviklingsrejse, du godt kan glæde dig til.     

HVORDAN FOREGÅR UDDANNELSEN?
Uddannelsen er organiseret som blended learning. Dvs. et mix af 4 tilstedeværelsesmoduler 
samt supplerende e-learning. E-learning elementerne tages imellem de 4 
tilstedeværelsesmoduler. 

Modul 1       
Opstart og 
træning i 
metoden

Uddannelsen er et mix af teoretisk stof og praktik. Der arbejdes med en gennemgående case 
i hele undervisningsforløbet. Deltagernes vil efter uddannelsen kunne beherske udvikling, 
fastlæggelse og afvikling af kortere og længerevarende udviklings-/forandringsforløb ved 
hjælp af Kunstgrebsmetoden.   

Tilstedeværelsesmodulerne er fortrinsvis lagt i weekender så konsulenter med jobs på 
hverdage har mulighed for at deltage. 

 » Du får adgang til årlige salgskundemøder faciliteret af Kunstgreb.
 » Du får gratis adgang til fundstøttedatabasen Kulturenskontanter.dk. Den indeholder fuld   

 opdateret oversigt over internationale, nordiske, nationale, regionale og lokale offentlige   
 samt private fonde. Samt 60 tilgængelige projektledelsesværktøjer 
 www.kulturenskontanter.dk 
 » Du får mulighed for gratis deltagelse i Wischmann Innovations fundraising kurser i forbind-  

 else med kunstgrebsprojekter du ønsker at søge midler til. www.forretningsudvikling.org 
 » Du bliver profileret på Kunstgrebs site med egen profil og kan profilere dine egne  

 innovationsforløb på www.kunstgreb.dk

E-learning
Teori og 
øvelser

Modul 2            
Træning i 
metoden 

Modul 3             
Træning i 
metoden

E-learning           
Øvelser og 

klargøring af 
certficerings

-opgave

Modul 4      
Certficering

E-learning
Teori og 
øvelser
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1: MÅL-RUMMET
Fastlægge 
hensigten

2: VÆRDI-RUMMET
Forstå værdierne

3: FRISÆTTELSES-RUM-
MET

Respektere det der er - 
gøre sig fri

4: PAUSE-RUMMET
Åbne op, blive parat

5: IDÉ-RUMMET
Skabe mang-

foldighed af idéer 
der afspejler  frem-

tiden og er fri af 
fortiden

6: STRUKTUR- OG 
KRITIKER-RUMMET 
Samle, sortere og 
gruppere idéer og 

udbygge dem gennem 
kritiske spørgsmål

7: VALIDERINGS-RUM-
MET 

Vurdere idé-gruppering-
erne 

ud fra kriterier og 
vælge

8: VISUALISERINGS-
RUMMET

Gøre synligt 
(for interessenter) 

og udvikle fra 
feed back

9: GENNEMFØRELSES-
RUMMET 

Føre ud i livet og måle ef-
fekten

HVEM ER UNDERVISERNE? 
Uddannelsen varetages af stifterne og udviklerne af Kunstgreb: 

Skjold Fink Johannessøn – seniorkonsulent. Tidl. HR ansvarlig hos TDC.

Niels- Erik Wischmann – seniorkonsulent – Dir. Wischmann Innovation

 

Sammen udviklede de fra 2008-2012 metoden og gennemførte 53 virksomhedsforløb.  

Derudover er tilknyttet 2 uddannede erfarne innovatører som undervisningsassistenter på uddannelsen. 

Skuespiller og konsulent Elin Fredrikson 

Forfatter og konsulent Iben Claces. 

Professor og filosof Ole Fogh Kirkeby er extern examinator på uddannelsen. 

HVAD KOSTER
UDDANNELSEN?
Hele forløbet koster dkr. 27.900.- excl. moms

Beløbet kan betales i rater efter nærmere aftale. 



KONTAKT
Hvis du vil vide mere, tøv ikke med kontakt: 

Niels-Erik Wischmann 

nw@winnovation.dk 

Tlf: 21911130 

Datoerne for uddannelsen er: 

UDDANNELSENS DATOER OG FORLØB 

Modul 1: 

Fredag d. 19.10.2018
Lørdag d. 20.10.2018
Søndag d. 21.10.2018

Modul 2 

Fredag d. 16.11.2018
Lørdag d. 17.11.2018
Søndag d. 18.11.2018

Modul 3

Fredag d. 12.12.2018
Lørdag d. 15.12.2018
Søndag d. 16.12.2018

Modul 4 
Certificeringsmodul 
Fredag d. 18.1.2019
Lørdag d. 19.1.2019
Søndag d. 20.1.2019

INFORMATIONSMØDER
Tilmelding til informationsmøder. Skriv til nw@winnovation.dk og meddel hvilken 

dag du/I kommer. Skriv hvor mange I kommer.

Dato: Mandag d. 27.8 kl. 16 – 17.30

      Tirsdag d. 4.9 kl. 16 – 17.30

          Onsdag d. 19.9 kl. 16 – 17.30

Sted: Musikkens hus (Vega bygningen), Enghavevej 40, 1674 København V  

Hvis du er forhindret i at deltage på ovenstående datoer kan du deltage online

mandag d. 10.9 kl. 16 – 17.30


